
 
 

 

Minnesanteckning från telefonmöte 2014-03-25 

 
Närvarande: 

Malin Lindbäck, Berit Björkman, Marie Löfgren, Susanne Bergquist. 

 

Ordförande Malin hälsar välkommen. 

 

Sekreterare 

Marie väljs till sekreterare för mötet. 

 

Genomgång av föregående minnesanteckning (2014-02-27) 

Läggs till handlingarna. 

 

Rapport från kassören 

Saldo 31.321 kr.  

 

Studiedagar 3-4 april 2014 

 Har kommit in 29 anmälningar hittills. Vi avvaktar några dagar med bokning av 

förtäring och middag ifall det kommer några sena anmälningar. 

 Till konferensmiddagen på Fotografiska är 24 st anmälda. Marie kollar med en av 

föreläsarna om hon ska delta vid middagen. Till lunchen på fredag 31 st (= inklusive 

föreläsarna) 

 Malin gör en sammanställning av listan med kostönskemål samt hur många som ska 

äta/fika vid respektive tillfälle och mailar till Berit och Marie. 

 Berit kontaktar fotografiska och ger besked till dem om antal, kostönskemål etc. 

 Marie kontaktar Hotell Mörby om antal som ska äta respektive dag och tillfälle (dvs 

från tors lunch – fre em fika).  

  

Senast 28/3 ska besked lämnas till respektive ställe. 

 

En av föreläsarna har skickat ppt-bilder som åhörarkopior. Malin drar ut dessa. 

Plastmappar till deltagarna är ordnat av Malin.  

Berit och Malin träffas 3 april kl 11 och lägger programblad, åhörarkopior, deltagarlista och 

namnskylt i mapparna. 

Om det funkar i lokalen är det att föredra U-formad möblering. Marie frågar Mörby om detta i 

samband med kontakten angående förtäringen, så att de har ställt i ordning lokalen till kl 12. 

 

Konferensen inleds kl 12.00 den 3 april med registrering och sallad. Kl 13.00 inledning av 

Malin och första föreläsningen startar kl 13.30. 

 

Presenter till föreläsarna ordnas av Berit. 



 

Förslag av Malin att vi dokumenterar studiedagarna med bilder och en liten rapport till 

hemsidan efteråt 

 

Valberedning. 

 Ett förslag är att nuvarande personer i valberedning kvarstå,r men byter plats med varandra, 

dvs man byter sammankallande i valberedningen. 

 

Malin informerar om att valberedningen inte utser revisorer. Enligt stadgarna ska det vara 2 

revisorer och 1 suppl. Olika förslag diskuteras och får tas upp i samband med årsmötet. 

 

Vetenskaplig sekreterare 

En post i styrelsen är vetenskaplig sekreterare. Malin får i uppdrag att tillfråga Marcelo 

Rivano om han vill fortsätta med det uppdraget ? 

Som representanter  i Swedish Pain Society kvarstår Malin Lindbäck och Susanne Barkfjärd. 

 

Årsmötet 2014 

Verksamhetsberättelsen skrivs av Malin. Ekonomisk berättelse av kassören. 

Dessa delas ut i samband med årsmötet.  

 

Information från Swedish pain society: 

IASP har som tema Oral and facial pain 2014-2015, vi bör ha det i åtanke när vi planerar 

studiedagar m.m.  

Förslag på nydisputerad psykolog/socionom till Smärtforums presentationer har kommit in 

från medlemmar. Johanna Thomtén i Östersund. Hon väljs som förslag från oss. Malin 

meddelar Johanna och Swedish Pain Society. Malin ska även kolla in Wicksells ev. 

doktorander för framtiden.  

Swedish Pain Society ser över hur man kan förändra medlemskapet till individuellt. Det kan 

komma att påverka oss. Malin sitter med i arbetsgruppen.  

På Smärtforum i höst har yrkesföreningarna en egen programpunkt på fredagen kl. 8-9. Vi har 

möjlighet att boka lokal. Kostnad sannolikt 2-3000 kr. Vi bestämmer att boka detta, Malin 

ordnar preliminärt. På kommande möte får vi ta upp möjliga teman/föreläsning som vi kan ha 

då. Vi får även möjlighet att ha ett presentationsbord eller poster gratis.  

 

Maillistan:  

Verkar fungera bra. Vi blir fler och fler och det har varit ett par aktiva diskussionsteman.  

 

Övrigt: 

Vi bestämmer att Susanne tar taxi till konferensmiddagen, så kan föreningen stå för den 

kostnaden, så att hon hinner vara med på kvällen och avtackas.  

 

Nästa möte blir årsmötet 3/4 kl. 16.00.  

 

Ordf. tackar för mötet! 

 

Vid tangentbordet 

 

Marie Löfgren 

 

 



 

 


